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ّيةفى قواعد اللغة العرب
اإلبتدائيةللمرحلة  

الجزء الثالث





ماالمبتدأ والخبر وتطابقك. 1

الخبر يطابق المبتدأ فى

اإلفراد

التثنية

الجمع

التذكير

التأنيث

للخبرجائز(جمعا لغير عاقل)المبتدأ 
الجمع. 1

المؤنثالمفراد 

النجُم المع  : 

ان  حاضر  أن ان  التلميذ  : 

ت ان  مثمرت ان  الحديق: 

التالميذُ أذكياء: 

السيداُت مهدبات  : 

أليف  الكلُب : 

ة  عامرةُ المدين: 

قالشجرات : ت  امور 

قالشجرات : ة  مور 

العدد. 1

الجنس. 2



اب  المطُر :  ن السَّح  م 

يكون خبر المبتدأ

جملة. 1

شبه جملة. 2

طُ الن ظ اف ةُ :   الجسم  تُن ش  

د  ضوُءه شديالمصباُح : 

ادة  الوست ْحت  الساعةُ : 

: القاعدة . 2

أو جملة, كما يكون خبر المبتدأ مفردا يكون جملة فعلية~ 

. أي ظرفا أو جار ومجرورا: أو شبه جملة , اسمية

يجب أن تشتمل جملة الخبر على ضمير يربطها ~ 

.بالمبتدا

فعلية. 1

إسمية. 2

ظرف.1

جار مجرور. 2

:القاعدة . 1

ع الخبُر يطابق المبتدأ فى اإلفراد والتثنية والجم~ 

.والتذكير والتأنيث 

إذا كان المبتدأ جمعا لغير عاقل يجوز اإلخباُر عنه ~ 

.بالجمع وبالمفرد المؤنث



يكون

خبر النواسخ

يكون

فعلية 

اسمية
جملة . 1

ظرف

جر مجرور

1 .

جملة 

فعلية 

اسمية

ظرف

جر مجرور

وأخواتهاخبر إن . 2

وأخواتهاخبر كان . 1

شبه جملة. 2

يتأل مُ المريُض كان : 

رائحتُه جميلة   أصبح  الوردُ : 

ْلف  الب اب  الحارُس كان :  خ 

ْير  فى الكسالُن أصبح :  ة  ح 

شبه جملة. 2

نفس هُ ينفُع المجدَّ إن  : 

ة  أْسئلتُهُ سهلاإلمتحان  لعل  : 

بة  بعد  إن  الحكم  :  الت جر 

د  :  المنزل  في لعل  محم 

:القاعدة . 3

خبر كان وأخواتها وخبرإنَّ وأخواتها كما يكون كل ~ 

منهما 

.وشبه جملة, وجملة اسمية, مفردا يكون جملة فعلية



ن ي :  ْيع  أ نَّ يسُرُّ ( إطاعتُك)ك  ُمط 

(طلوع  القمر  ) القمر  طالع  أ نَّ أتمنَّى : 

(لنتيجة  ُحْسُن ا)النتيجة  حسنة  أ نَّ ظُنَّ : 

(ب  وجوب  األد)األدب  واجب  أ نَّ ال شكَّ فى : 

نيحضوَرهم يسر  إن  حضر الذين ِ: 

مواضع همزة

أن(َ-)فتح همزة
إذا حلت محل المصدر

(ويسمى المصدر المؤول)

إن(ِ-)كسر همزة

إذا وقعت فى اول الكالم

إذا وقعت بعد القول وماالستق منه

إذا وقعت فى اول جملة الصلة

ر  الن ْيل  حياةُ مصإ نَّ : 

 شاق   العمل  إنَّ ت قُْل ال : 

: القاعدة 

.تفتح همزة أّن إذا حلَّْت هي واسمها وخبرها محل المصدر~ 

ن من اسمها وخبرها يسّمى بالمصدر المؤوَّ ~  .ل  المصدر المكوَّ

, ونائب فاعل, ومفعول به, يكون المصدر المؤّول فاعال~ 

.ومجرورا بحرف جر

:القاعدة 

,  تكسر همزة إّن إذا لم يمكن أن تؤّول هي ومعموالها بمصدر~ 

:ويجب ذلك فى نحوما يأتى
إذا وقعت فى اول الكالم. 1

إذا وقعت بعد القول وماالستق منه. 2

الصلة إذا وقعت فى اول جملة . 3



األمثلة فعل مضارع+أ نْ 

نى :  ْدقُ يسرنى )أَْن تَْصدَُق يسُرُّ (كَ ص  فاعل. 1

(نََشاطُكَ يحبُّ )أَْن تنَشَط يَُحبُّ :  نائب الفاعل. 2

ْيَب طلب التلميذُ :  (جابةَ اإلطلب التلميذُ )أن يُج  مفعول به. 3

(لكالواجَب خيرٌ فعلُك)الواجَب خيٌرلكأن تفعَل :  مبتدأ. 4

(سكنفاحتراُمكالمروءة )نفسكأن تَحترَم المروءةُ : خبر. 5

هرغبت )فى أْن يسافَر رغبُت :  (فى سفر  اسم مجرور. 6

لالمصدر  المؤو 

األمثلة خبرها+اسم, أنَّ 

(إطاعتُكيسرنى )أنََّك مطيٌع يسرنى :  فاعل. 1

( النتيجة  ُحْسنُ ظُنَّ )أَنَّ النتيجةَ حسنةٌ ظُنَّ :  نائب الفاعل. 2

(لقمر  طلوَع اأتمنّى )أَنَّ القمَر طالٌع اَتمنَّى :  مفعول به. 3

(فى وجوب  األدب  الشك )فى أّن األدَب واجٌب الشكَّ :  اسم مجرور.4

فعل مضارع+أ نْ . 1

هاخبر+اسم, أ نَّ . 2



السالم. 1

(أ)المهموز. 2

ّ(-)الُمض عَّف. 3

المثال. 1

األجواف. 2

الناقص.3

اللفيف المفروق.4

اللفيف المقرون. 5

ب  :  شر 

مر  أ: 

ل  أس: 

قرأ  : 

ىط:  و 

ىف  و: 

ف

ع

ل

أ

ي

و

ثب  و: 

ىرم  : 

ى  خش  : 

و  سرُ : 

ل  ان: 

د  ش, ر  ف, د  ع: 

صحيح. 1

معت لُّ . 2

: القاعدة 

الفعل الصحيح هوماكان كّل حرف من ~ 

:حروفه األصلية صحيحا وهو أنواع ثالثة 

ماكان خاليا من الهمزة : السالم ( أ)

.والتضعيف

ماكان أحد حروفه األصلية : المهموز ( ب)

.همزة

الث ماكان حرفاه الثانى والث: الُمَضعَّف ( ج)

من جنس واحد

الفعل المعتّل هو ماكان بعض حروفه ~ 

:وهوأنواع خمسة , األصلية من أحرف العلّة

.ماكان أّوله حرف علّة: المثال ( أ)

وسطه حرف علّة: األجواف ( ب)

آخره حرف علّة: الناقص ( ج)

ما كان أّوله وآخره : اللفيف المفروق ( ء)
.حرفْى علّة

ما كان وسطه وآخره : اللفيف المقرون 

. حرفْى علّة

الفعل



الضمائرالرفع 

بالفعل البارزة

متصل بالماضى

متصل بالمضارع

متصل بااألمر

التاء-1

نا         -2

الف اإلثنين -3

واو جامعة     -4

نون النسوة    -5

ياء مخاطبة -1

الف اإلثنين -2

واو جامعة-3

نون النسوة -4

ياء مخاطبة -1

الف اإلثنين -2

واو جامعة  -3

نون النسوة -4

ضمائر الرفع البارزة المتصلة  
مْ =  ُت , ت  , َت : باألفعال تُ فهم, ت  فهم,تَ فه 

افهمنَ =  نحن          : 

تمافهم,افهم=  انتما    ,هما : 

مُ =  هْم           :  ْوافه 

مْ =  انتّن    ,هّن :  نَ فه 

نَ يْ تفهم  =  انت           : 

انتفهم,ان  يفهم=  انتما    ,هما: 

ن وتفهم,ن ويفهم=  انتْم     ,هْم : 

نَ تفهمْ ,نَ يفهمْ =  انتّن   , هّن : 

يا فهم  =  انت           : 

اا فهمَ =  انتما          : 

ْواا فهمُ =  انتْم           : 

نَ ا فهمْ =  انتّن          : 



همزتا الوصل و القطع

الوصلهمزة  

ماضى. 1

مصدر. 2

أمر. 3

أسماء. 4

ْنتَبَْهتُ افَ :   الخماسى       

تُ ْستَْمَسكْ اف:   السداسى       

ْنت بَاهٌ او:  الخماسى       

اكٌ ْست ْمسَ او:   السداسى       

ْنتَب هْ او:  الخماسى       

ْك ْستَْمس  او:  السداسى       

ْذكُرْ او:  الثالثى         

والشمس(  :   ال)مؤول باأللف و الالم 

وابن :    و اثنتان               –إبن 

: القاعدة 

وهي تثبت فى, همزة تزاد فى أول الكلمة ليتوصل بها الى النطق بالساكن : همزة الوصل 
.وأمرالثالثى, ومصدرهما , وأمرهما, والسداسى , وتكون فى الماضى الخماسى , درجه 



الهمزة القطع

رسلأو:   ماضى الرباعى     -1

رسلْ أو:    أمر الرباعى        -2

رسالإو:   مصدر الرباعى     -3

ليفأو, حمد أو:   األسماء-4

:القاعدة 

كهمزة الماضى , همزة القطع تثبت فى بدء الكالم و درجه

و همزة األسماء والحروف ما , الرباعى و أمره ومصدره 

«أل»عدا بعض األسماء و 



اقسام المتعدى  

اقسام المتعدى

ينصب مفعواًل واحدًا -1

ينصب مفعولين-2/3

تفيد: خبر+ اصله مبتدأ -2

كسا , سأل , أعطى خبر+ مبتدأ : ليس اصله -3

,  خال , حسب , ظن  : الشك-1

وهب,حجا, عد, جعل, زعَم 

,       وجد, علم, رأى: اليقين -2

تعلم, درى, ألفى

تحويل الشئ مْن حال الى حال-3

وهب, جعل, ات خذ, تِخذ, ترك, رد  

حدّث, خبّر, اخبر, نبّأ, انبأ, اعلم, أرى ينصب مفاعل                          -4

القصب  زرَع الفالُح : 

الا معتالجوَّ ظنْنتُ :  د 

اخيرا الصلح  رأيتُ : 

لمااعكلَّ شئ  هللا جعل: 

ا السائ ل  خبزا اعطيتُ : 

يداا الل عب  مفالغلمان  اخبرُت : 



المستثنى

حكمه: بإال  

ى و  حكمه: بغيروس 

يتبع مستثنى منه في اإلعراب  

جاز النصب

النصبجاز 

اإلعرابِ يتبع مستثنى منه في 

حكمه: حاش ا ,عدا,بخال 

جاز -1

النصبوجب المستثنى منه مذكوروالكالم  مثبت -1

المستثنى منه مذكوروالكالم منفي  -2

موضعهاعراب على الحسب محذوف المستثنى منه -3

النصب وجب ُمثْب ت  المستثنى منه مذكوروالكالم -1

المستثنى منه مذكوروالكالم -2

منفي  

موضعهعلى الحسب اعراب محذوف المستثنى منه -3

(فاعل) واحدةا الحماُم ا ال  طار : 

ْين  على سلَّْمُت ما:  ل  األو  اال  القادم 

ل  األوالقادمين اال  علىسل مُت ما: 

ى النصيحة  :  ون  المخل صُ اال  اليُْسد 

األخيار  إال  ماصاحبُت : 

األخالق  بإال  التسُودُ الشعوُب : 

د   واح  غير  المصابيُح ات قدْت : 

ك  غير  يدى احد  قب لت  ما:   والد 

ك  غير  يدى احد  قب لت  ما:  والد 

لين  غيُر يناُل المجد  ال :  (اعلف)العام 

ئُب يفترس لْم :  (عول بهمف)شاة  غير  الذ  

ْد :  (سم مجرورا)هللا غير  علىالتعتم 

النصب

الجر  

اسم بعدها مفعول به على انّها افعال

اسم بعدها مجرور على انها حرف جر 

,  ماحاَش افعل فإسم بعدها مفعول به,ماعدا,على اّن ماخال « ما»إْن سبقها وجب نصب  -2

الوْرد  ماحاش ا قطفُت األْزهار  : مثال 

الوْرد  األْزهار  خال قطفُت : 

الوْرد  األْزهار  خال قطفُت : 



أنواع الحال

أنواع الحال

اسم مفرد -1

البد بالرابط: جملة  -2/3

ْرُت الخطيب  : مضاف اليه+ ظرف -4 فوق  ا ْبص 
في القفص  تأل م الطائُر :   مجرور+ جار -5المنبر  

جملة اسمية-2

و-1

ضمير-2
ضمير+ و-3

و-1

ضمير-2
ضمير+ و-3

ْيُف غائ  وحضر الُضيُْوُف :  ب  الُمض 
 مشهورة  همْ سيوفُ اصطفت الجنودُ : 
ة  وهيالتأكلوا الفاكحة  :  ف جَّ

(صاحب الحال مفعول به ) 

فعليةجملة -3

ارجع  القاعد :  منصورا

قاء  قْد حضر وغاب  أخوك :  جميُع األصد 
الجنودُ هُ تحُرسُ ذهب  الجانى : 
تفت حْ تلم ا واألوالدُ األزهار  قطف : 

(صاصب الحال فاعل ) 

: القاعدة 

الحال اسم منصوب يبيّن هيئة الفاعل أو مفعول به~ 

ويسّمى كّل من الفاعل أو المفعول, حين وقوع الفعل 

ويسّمى كّل من الفاعل أو , به حين وقوع الفعل 

.المفعول به صاحب الحال

: القاعدة 

, وظرفا, وجملة فعلية , وجملة اسمية , تجئ الحال اسما مفردا~ 

.وجاّرا ومجرورا

إذا وقعت الحال جملة فال بُدّ لها من رابط يربطها بصاحب ~ 

. وإّما هما معا, وإّما الضمير فقط, وهو إّما الواو فقط, الحال



حكم 

التمييز

العدد -4

زحكم التميي
طالا : نصب ْبُت ر  البنا شر 

جار

ل ب ن  شربُت رطل  : باإلضافة

نْ  لب ن  منشربُت رطالا : بم 

ْبُت كوباا : نصب ماءا شر 

جار
ماء  شربُت كوب  : باإلضافة

نْ  اء  منْ شربُت كوباا م  : بم 

حِريًرابِعتُهُ ِذَراًعا : نصب

اع  ب عتُهُ : باإلضافة ر  ير  حر  ذ 

نْ  اعاا ب عتُهُ :بم  ر  ير  نْ م  ذ  حر 
جار 

اقالم  إشتريُت خمسة  : (10-3: )جار جمعاا   

غضناافي الشجرة  تسعة  عشر  : (99-11: )نصب مفرد 

مساف ر  ركب السفينة مائتا : ( 1000, 100: )جار مفرد   

احسُن الغالُم  كالما

ةا الحريُر اغل ى من القطن   ق ْيم 

ينصب التمييز :  اذا كان الممي ز ملخوظا      

الممي ُز ملفوظااكان اذا 

الوزن-1

2-

الكيل 

المساحة-3



حكم المنادى 

نصب-1

رفع-2

المضاف-1

شبيها باالمضاف-2

نكرة غير مقصودة-3

الِدْيِن حَ يَا َصلَ :     

لُْبنَاناِلَىًرايَا ُمَسافِ :   

العََواقِبِ تبصَّر فِىًمايَا َظالِ :  

نكرة مقصودة-1

علم مفرد-2

!َن اِْستَريُحْوا وْ يَا الَِعبُ :  

الباب المنادى

:القاعدة 

« والهمزة,أي,هيا,أيا»أو إحدى أخواتها « يا»اسم يذكر بعد : المنادى ~ 

.طلبا إلقبال مدلوله

أو نكيرة غير , أو شبيها بالمضاف, ينصب المنادى إذا كان مضافا~ 

,  أو علما مفردا, و ويبنى على ما يرفع به إذا كان نكيرة مقصودة. مقصودة

.والمراد بالمفراد هنا ما ليس مضافا وال شبيها بالمضاف

دَ , َخلْيلُ يَا :   دُ ,ن  ايَا ُمَحمَّ نَ وْ يَا ُمَحمَّ



الممنوع من الصرف

جرالممنوع 

من الصرف

بالفتحة-1

بالكسرة-2

اإلسم -3

م العَلَ -1

الصفة-2

مضاف -1

ال-2

الممدودة -1

المقصورة-2

ََ صَ فِي  يَُمر  الَجَمُل :  َرا ح 

َمىنُع  بِ قَابِل  النِع َمةَ : 

ثَاُر ِمن  :    ِصنَاَعِة الَمدَاِرِس يَِجُب اإِلك 

 : َُ َِ بِ يَِقل  الَما َرا الَصح 

(ُسعاد)إذا كان مؤنّثا -1

(لَن دَن)إذا كان أعجميّا -2

( نيويورك)اذا كان مرّكبا تركيبا مزجيّا -3

(عثمان)اذا كان مزيدا فيه أليف و نون -4

(أحمد)اذا كان على وزن الفعل -5

اذا كان مذكرا ثلثيّا مضموم األول مفتوح الثانى -6
( ُعَمرُ )

(عطشان)اذا كانت على وزن فعلن -1

بَق)اذا كانت على وزن أفعل  -2 (أس 

« أَُخرَ »و فى كلمة , فى أحاد وموحد إلى عشار ومعشر-3

جمع

ألف التأنيث

مدارس  فىتعلّمُت : 



النعت الحقيقي والسببي ونطابقة  
للمنعوت

النعت 

الحقيقي

السببي
يطابق المنعوت في

جر-3

تعريف-1

تنكير-2

جمع-3

مذكر-1

مؤنث-2

1

2

3

4

هذا منزٌل ضي ٌق 

ةً تسل قُت شجرةً غليظَ 

جلسُت في الس رادِق 
الفاخِر 

مين  أشفقُت على الصبي ة  المُ  عد 

عاشرُت إخوانًا موسِري نَ 

جُل المهذ ُب  جاَ الر 

هاتاِن صورتاِن جميلتان 

هؤالَ بناٌت عاقالٌت 

جُل المَهذ ُب  جاَ الر 

حضرت  السيدةُ العاقلةُ 

هذا منزٌل ضي ٌق فناُؤهُ  

ها شجرةً غليًظا ِجذعُ تسل قُت 

جلسُت في الس رادِق الفاخَرةِ 
أرائُكهُ 

أشفقُت على الصبيِة الُمع ِدمِ 
ُهم   أهلُو 

عاشرُت إخوانًا موسًرا آباُؤهم

جُل المهذ ُب أُخوهُ  جاَ الر 

هاتان صورتان جميٌل إطاراُهما 

هاتُُهن   هؤالَ بناٌت عاقلةٌ أم 

جاَ الرجل المهذ ب أخوهُ 

ها حضرت  السيدة العقلةُ أم 

السببيالحقيقي

رفع-1

نصب-2

1-

إفراد
ةتثني-2



جملة فعلية -1

الحالالنعت

:القواعد 

 مادّل على والسببىّ , فالحقيقّى ما دّل على صفة فى نفس متبوعه, حقيقّي وسببيّ : النعت نوعان ~ 

. صفة فى اسم له ارتباط بالمتبوع

.وفى تعريفه وتنكيره , النعت بنوعيه يتبع منعوته فى رفعه ونصبه وجّره~ 

.ثه مابعده وفى تذكيره وتأني, النعت الحقيقّى يتبع منعوته فوق ماتقدّم فى إفراده وتثنيته وجمعه~ 

.الجمل بعد النكرات صفاٌت وبعد المعارف أحوالٌ ~ 

اسميةجملة -2

يْنفعُ هذا عمٌل : 

يدٌ شدهُ حر  مضى يوٌم : 

الجنودُ هُ تْحُرسُ ذهب الجانى : 

هورةٌ مشهمسُيوفُ ا صطفْت الجنودُ : 
جملةالنعت حين يكون 



التوكيد

المعنوى-1

اللفظي-2

اسم -1

فعل -2

حرف -3

أنَت الملومُ نَت الملوُم أ:  جملة-4

نفس-1

عين-2

كال  ِ  -1

ْلت  -2 اك 

كل  -1

جميع-2

مفرد -1

مثنى -2

جمع-3

( وعمرف)هُ نفسُ َحادثَنى الوزيُر :   

هِ عينِ الوزيِر كتبُت الَى :   

( مجرور)
( مرفوع)هَماكالاألخواِن نجَح :   

( مجرور)ِهَماي  ِكل تَ المدينتَيِن فِى سَكن ا :   

( وبمنص)هُ ُكل  قرأُت الكتاَب :   

( جرورم)َهاجمي عِ فََرغ ُت مَن األعماِل :   

ح  الت مسارأيُت الت  ْمساح  :  

ر  :   ض  الغ ائ بُ حضرح 

اخوُن العهد  الال :  



التوكيد 

الضمير

بالواجِب أنَا قمُت :  ضمير الرفع المنفصل      ب:    اللفظى

ُهمْ أَْنفُسُ ُهمْ َجبُنُْوا :  الضمير الرفع المنفصل بعد:   المعنوى

النافذةَ أنَت اِْفتَح :  ضمير الرفع المنفصل       ب:   اللفظى

نافذةَ  الكَ نفسُ انَت افتْح :  ضميرالرفع المنفصل     بعد:   المعنوى

التوكيد الضمري

المتصل-1

المستتر-2

:القواعد 

امع تابع يذكر في الكالم لدفع ما قد يتوهمه الس: التوكيد ~ 

.معنوّي ولفظ:  وهو نوعان, مما ليس مقصودا

. لّ والعين وك. النفس: التوكيد المعنوّي يكون بألفاظ هي ~ 

ويجب أن يتصل كل , وكلتا . وكال . وجميع 

.منها بضمير يطابق المؤكد

رفا التوكيد الّلفظي يكون بإعادة اللفظ اسًما أو فعال أو ح~ 

.أو جملة 

:القواعد 

يّا الضمائر المتصلة والمستتيرة تؤّكد توكيدا لفظ~ 

.بضمائر الرفع المنفصلة 

س ال تؤّكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنف~ 

.والعين إالّ بعد توكيدها بضمائر الرفع المنفصلة



العطف  ومعانى حروف

حروف  
العطف

( لمطلق االستراك )  و-1

(للترتيب مع التعقيب )  ف-2

(للترتيب مع التراخى )  ثم -3

(للشك او التخيِي ر )  أو -4

( لطلب التعيين )  أم -5

( للنفى الحكم عن المعطوف)  ال -6

(لإلضراب)  بل-7

(لإلستدراك)  لكن -8

(للغاية )  حت ى -9

المأمومواإلمامصلّى : 

التالميذ وقفَ فالمدّرُس دخلَ : 

هُ جنْيناثمّ القْطَن زرعنَا: 

(شكال)فريدٌ اوعلي  نَقََل الخبر : 

(التخيير)بنْفسًجااووردًاخْذ : 

؟ برتقااًل أمْ أكلَت أتُفاًحا: 

الشعيرَ الالقمححصْدنا : 

قلًمابلْ دواةً اشترْيُت : 

خادُمه لكنْ السيّدُ ماجاَء : 

القائدُ حتّىالجنودُ فّر : 

االمثلةحروفومعانى العطف حروف  



حكم الواو

العطف-1

المعية-2

المعية\العطف -3

حسنٌ و أحمدُ تخاصم: 

طلوعَ و سرُت : 
الفجر  

دًا خال/  خال دٌ وبراهيمإَسافََر : 

: القاعدة 

,  وبل, وال, و أو,وثم, تابع يتوسط بينه و بين متبوعه أحد هذه الحروف و هي الواو: العطف ~ 

.وحتى, ولكن

واإلسم بعدها يكون تابعا, واو العطف تفيد اشتراك ماقبلها وما بعدها فى نسبة الحكم إليهما~ 

.لما قبله فى إعرابه

ا واإلسم بعده, واو المعية ال تفيد اشتراك ماقبلها ومابعدها فى الحكم بل تدل على المصا حبة~ 

يكون منصوبا دائما على أنه مفعول معه



مطابق  -1

بعض من -2

كل  

اشتمال -3

يتبع المبدل منه: اعراب 

حسن  ُخوك حضر أ: رفع -1

خليالا عاملُت التاجر  : نصب -2

علي   الخطيب  لى إأصغيُت : جار -3

نُفهأبوالهول أتهش م : رفع -1

ث هثُلُ قضيُت الدَّْين  : نصب -2

هانظرُت الى السفينة : جار -3 شراع 

ع : رفع -1 أريُجهالبستان تضو 

إنشاد هالشاعر  سمعُت : نصب -2

ه  عجبُت مْن األسد  : جار -3 إقدام 

بدل مطابق-1

بعض من كل  بدل -2

اشتمال بدل -3

البدل



اداوات االستفهام 

والجواب

أ,هل-1

جواب:  أ,هل 
أطلعُت الشمس , نعمطلعُت الشمس ؟ أ/ هل: نعم:  اإلثبات-1

ال تطلع الشمس, الأطلعُت الشمس ؟ هل: ال: النفى-2

مسافرعليعلي  مسافٌر ام حسن ؟ ا:   تعيينجواب( : للتخير)أ

اداوات االستفهام اخرى-2

( للعقالء)منْ -1

لغير )ما-2

( العقالء

( للزمان)متى-3

( للمكان)اين-4

( للحال)كيف-5

( للعدد)كم-6

(للجميع)اي-7

هذا الرجل ؟ من  :  تعيين:   الجواب   

اخيهذا الرجل 

اإلستفهام والنفى -3

معاا 

ألم 

أال 

أليس

جواب

.... بلىتر حديقتنا ؟ ألم: بلى:    اإلثبات-1

د طالبًا ؟ أليس: نعم:    النفى-2 ,  نعممحم 

د طالبًا ليس محم 


